
O Grao en Química proporciona unha formación sólida 
de carácter xeral nas áreas fundamentais da química 
co obxectivo de preparar profesionais competentes, 
cualificados e capacitados para levar a cabo a súa actividade 
en institucións públicas e privadas. A través do razoamento 
crítico e da aprendizaxe continuada, adquírese capacidade 
de organización, planificación, análise e síntese. Con esta 
formación, os graduados e graduadas poden desempeñar 
tarefas de investigación, desenvolvemento, deseño, enxeñaría 
e control de procesos en sectores industriais moi diferentes 
(madeireiro, petroquímico, siderúrxico, alimentario, 
farmacéutico, cosmético etc.). Ademais, o Grao en Química 
tamén é o punto de partida para acceder a estudos de posgrao 
máis especializados orientados á docencia, á investigación, ao 
desenvolvemento e á innovación.
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Datos básicos da titulación
Campus: Vigo
Centro: Facultade de Química
Área de coñecemento: ciencias 
Lingua de impartición: galego e castelán
Número de créditos: 240 ECTS    
Duración: 4 anos
Número de prazas: 75 
Modalidade: presencial

Para máis información
Web: quimica.uvigo.es
E-mail: decanatoquimica@uvigo.gal
Tel.: +34 986 812 696



Perfil de ingreso recomendado
De acordo cos obxectivos do programa formativo do Grao en 
Química, recoméndase que o alumnado teña unha boa formación 
previa en matemáticas, física e química, e considéranse convenientes 
coñecementos de bioloxía e de xeoloxía. Ademais, tamén sería 
desexable que o alumnado accedese aos estudos de grao cun bo nivel 
de inglés, tanto escrito coma falado.

Acceso e admisión
•     Bacharelato con ABAU superada
•     Ciclos formativos de grao superior
•     Proba de acceso para maiores de 25, 40 ou 45 anos
•     Titulación universitaria previa

MateriasSaídas profesionais
• Os graduados e graduadas en Química poden realizar 

actividades no ámbito da industria química, a docencia e a 
investigación, e noutros campos relacionados coa química como 
as ciencias da saúde, o medio ambiente, a asesoría e a xestión 
comercial ou a seguridade e a hixiene no traballo.

• No ámbito da industria química, as actividades dos químicos 
e químicas inclúen a investigación, deseño, desenvolvemento, 
transformación, conservación, produción e control de fármacos, 
alimentos, cosméticos, deterxentes, fertilizantes, praguicidas, 
plásticos, vidro, cerámica, cemento, papel, produtos químicos 
básicos e auxiliares para a industria.

• No ámbito dos servizos, os químicos e químicas teñen relación 
coa prevención de riscos laborais e a hixiene industrial, o 
almacenamento e o transporte de mercancías perigosas, o 
tratamento, o almacenamento e a eliminación de residuos 
nucleares, industriais, agrícolas e urbanos.

• O ámbito da xestión inclúe actividades relacionadas coa 
dirección técnica e comercial, o control de calidade de procesos 
e de produtos e o control de calidade medioambiental.

• Tanto na Administración pública coma no sector privado, as 
químicas e químicos poden realizar actividades en laboratorios 
de análise química, análise clínica, análise forense, análise 
bioquímica ou de control de calidade.

• No ámbito da docencia, os químicos e químicas son necesarios 
en ensinanza secundaria e bacharelato, nos ciclos de formación 
profesional e na universidade, así como formadores/as de 
empresas.

•  No ámbito da investigación básica e aplicada, as químicas e 
químicos dedícanse, entre outros, ao deseño de novos materiais 
(catalizadores, polímeros, materiais cerámicos, materiais 
intelixentes), á procura de novas fontes de enerxía, ao deseño 
de novas drogas asistido por ordenador e ao desenvolvemento 
dunha química sostible que contribúa á conservación do medio 
ambiente.

Plan de estudos
Formación básica: 60 créditos
Obrigatorias: 132 créditos
Optativas (inclúe prácticas externas): 30 créditos
Traballo de fin de grao:18 créditos
Total: 240 créditos

Grao en Química

Cuadri-
mestre

Carácter Créditos 
totais

1º curso

Bioloxía: bioloxía 1º OB 6

Física: física I 1º OB 6

Matemáticas: matemáticas I 1º OB 6

Química: química I 1º OB 6

Química: laboratorio de química I 1º OB 6

Xeoloxía: xeoloxía 2º OB 6

Física: física II 2º OB 6

Matemáticas: matemáticas II 2º OB 6

Química: química II 2º OB 6

Química: laboratorio de química II 2º OB 6

Cuadri-
mestre

Carácter Créditos
totais

2º curso

Bioquímica 1º OB 6

Química analítica I: principios de quími-
ca analítica

1º OB 6

Química física I: termodinámica química 1º OB 6

Química inorgánica I 1º OB 6

Química orgánica I 1º OB 6

Determinación estrutural 2º OB 6

Química analítica II: métodos ópticos 
de análise

2º OB 6

Química física II: superficies e coloides 2º OB 6

Química inorgánica II 2º OB 6

Química orgánica II 2º OB 6

Cuadri-
mestre

Carácter Créditos 
totais

3º curso

Enxeñaría química 1º OB 6

Química analítica III: métodos electroa-
nalíticos e separacións

1º OB 6

Química física III: química cuántica 1º OB 6

Química inorgánica III: química de 
coordinación

1º OB 6

Química orgánica III: reaccións 
concertadas, radicalarias e fotoquímicas

1º OB 6

Química analítica IV: métodos cromato-
gráficos e afíns

2º OB 6

Química física IV: estrutura molecular 
e espectroscopia

2º OB 6

Química física V: cinética química 2º OB 6

Química inorgánica IV: metais de 
transición e estado sólido

2º OB 6

Química orgánica IV: deseño da síntese 
orgánica

2º OB 6

Cuadri-
mestre

Carácter Cr. 
totais

4º curso

Proxecto 1º OB 6

Química de materiais 1º OB 6

Optativa 1º OB 6

Optativa 1º OB 6

Optativa 1º OB 6

Optativa 2º OB 6

Optativa 2º OB 6

Traballo de fin de grao 2º OB 18

Materias optativas

Ampliación de química física

Química analítica ambiental e agroalimentaria

Química computacional

Química inorgánica ambiental e bioinorgánica

Química terapéutica

Seguridade e hixiene industrial

Técnicas informáticas en química

Tecnoloxía do medio

Teoría das reaccións orgánicas

Materia condensada

Inmunoquímica

Introdución á xestión de empresas

Mención en Química Avanzada (optativas de mención)

Ampliación de química analítica

Nanoquímica

Química organometálica

Síntese estereoselectiva de compostos bioactivos

Mención en Química Aplicada (optativas de mención)

Calidade nos laboratorios analíticos

Química industrial

Prácticas externas

Módulo básico (60 ECTS)
Impártese durante o primeiro curso do grao e inclúe materias 
de formación básica para que o alumnado adquira, partindo de 
coñecementos previos dun nivel correspondente a bacharelato, unha 
formación básica en ciencias, con maior énfase en química, que lle 
permita comprender e adquirir os coñecementos e as habilidades 
que cómpre desenvolver en módulos máis especializados. 

Módulo fundamental (108 ECTS)
Está constituído por materias obrigatorias que conforman o núcleo 
esencial da química e que abarcan a química analítica, química física, 
química inorgánica e química orgánica. Estas materias distribúense 
nos cursos segundo e terceiro e todas elas teñen docencia teórico-
práctica. 

Módulo complementario (24 ECTS)
Inclúe materias estreitamente relacionadas coa química como 
enxeñaría química, bioquímica, proxecto e química de materiais.

Módulo do traballo de fin de grao (18 ECTS)
Realízase ao final dos estudos e o seu obxectivo é demostrar, de forma 
integrada, que se adquiriron as competencias propias do graduado/a 
en Química. 

Módulo optativo (30 ECTS)
Distribúese entre os dous cuadrimestres do cuarto curso e permítelle 
a cada estudante a posibilidade de cursar cinco materias optativas 
para afondar e ampliar coñecementos e competencias en aspectos 
máis especializados da química. Neste módulo inclúese tamén a 
posibilidade de realizar prácticas externas que permitirán que o 
alumnado estableza un primeiro contacto co ámbito laboral co 
obxectivo de potenciar a súa empregabilidade. 

As materias optativas organizáronse en dous itinerarios, que lle darán 
a posibilidade ao alumno/a para obter unha entre dúas mencións. 
A Mención en Química Avanzada está orientada a profundar en 
aspectos avanzados da química e a presentar os perfís profesionais 
máis relacionados coa docencia e coa investigación. A Mención 
en Química Aplicada profunda nos contidos químicos aplicados á 
industria e aspectos máis aplicados da química, e complementa a 
formación dos futuros graduados/as en aspectos profesionais. Tamén 
existe a posibilidade de que o alumnado escolla os 30 ECTS optativos, 
sen cinguirse a ningún patrón específico, entre a totalidade da oferta 
de materias optativas en función das compatibilidades horarias.


